Svart på vitt
om Tio Fotografer
Per Lindström

Historiska Media

Innehåll
Förord

”Tusenfotingen” blev snabbt symbol för Tio Fotografer. När bilden togs
1959 var flera av medlemmarna i Tio ute och reste och några frivilliga från
Systembolaget ”på hörnan” fick ställa upp som statister. Inte heller när
tidningen Vi lät täckelset falla under Steningeträffen 1996 var alla tio på
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plats. Hans Malmberg och Tore Johnson var döda, Harry Dittmer hade
med ålderns rätt dragit sig tillbaka och Hans Hammarskiöld var på resa.
Tio-vännen Jan Troell tog Hammarskiölds plats på Jacob Forsells bild –
och blev utbytt med hjälp av ett digitalt klipp när bilden publicerades i Vi.
Från vänster: Jan Troell, Lennart Olson, Georg Oddner, Pål-Nils Nilsson,
Rune Hassner, Sven Gillsäter och Sten Didrik Bellander.

Förord



När jag ser mitt liv i backspegeln så har åren i slutet av
fyrtiotalet och i början av femtiotalet en särskild lyskraft.
Kriget var slut och portarna mot världen öppnades på vid
gavel. En våg av böcker och tidskrifter vällde in över gränserna och vi berusades av allt vi såg och fick läsa. Life,
Popular Photography och årsboken US Camera Annual blev
våra första möten med en fotografi som var helt annorlun
da jämfört med den vi tidigare sett och vi kände att våra
möjligheter var gränslösa. Vi experimenterade med kame
ror, film, förstoringspapper och framkallare, men när vi
provat solarisation, pseudorelief, fotogram och pappers
negativ så återvände vi alltid till straight photography där vi
kände att vi hade våra rötter. Visst fortsatte vi att experimentera men bara när vi kände att det fanns fog för det.
Vi drömde alla om att få göra ett reportage för Life,
Paris Match eller National Geographic men fick nöja oss
med att bli flitiga gäster i Fotografisk Årsbok eller att få en
och annan bild publicerad i US Camera Annual.
I den mytomspunna utställningen Unga fotografer i
Rotohallen på Sveavägen i Stockholm deltog sex av oss tio
– Sten Didrik Bellander, Rune Hassner, Tore Johnson,

Hans Malmberg, Sven Gillsäter och jag. Den var bara
öppen i tio dagar och den hade troligtvis fallit i glömska
om det inte vore så att vi faktiskt lyckades med vår föresats att provocera det fotografiska etablissemanget. Där
fanns många bilder med kryptiska titlar och gåtfulla motiv, och mest omskriven blev Rune Hassners ”Bockfot
från Åre och ros från Spångbergs”.
Uppmärksamheten bidrog också till att dörrarna till
tidskrifts- och bokförlag öppnades på vid gavel och plötsligt insåg vi att vi nu betraktades som yrkesfotografer.
Fotografyrket hade inte något större anseende i början
av femtiotalet, och en dag blev jag uppringd av en förtvivlad pappa som berättade att hans son, som tagit studenten
ett år tidigare, hade försökt komma in på läkarlinjen utan
framgång och hans betyg hade inte heller räckt till för Tek
niska Högskolan eller juristlinjen. Sonen var, med andra
ord, till stor besvikelse för sina borgerliga föräldrar. Efter
många sömnlösa nätter hade pappan givit upp hoppet och
insett att pojken inte dög till något annat än fotograf. Det
var med gråt i rösten som han nu ville be mig om råd. Nu,
60 år senare, har yrket fått en helt annan status, inte

minst sedan en amerikansk presidenthustru och 1st Earl
of Snowdon börjat sin bana med en kamera i handen.
I början av femtiotalet skingrades vår grupp. Utlandet
lockade och flertalet av oss försvann på resor eller bosatte
sig i Paris eller London. Är man ute och reser mycket
behöver man en bas hemma som kan ta hand om filmer,
kopiera och sköta kontakter med uppdragsgivare. Vi kunde inte var och en ha egna sekreterare och kopister så det
var naturligt att tankarna kring ett kollektiv sakta växte
fram. Skulle verkligen tio individualister kunna samsas
under ett tak? Det hade vi alla anledning att fråga oss och
det var med en blandning av oro och spänning som vi gav
oss in i projektet.
När vi 1958 blev erbjudna att ställa ut i Lunds konsthall så blev det den kraftsamling som samtidigt blev startskottet för den nya fasen i våra liv. Här fick vi en möjlighet att visa vad vi gjort under de nio år som gått sedan
Unga fotografer och här fick vi känna att gemenskap ger
styrka. När vi kom in i sextiotalet lockade dokumentärfilmen flera av oss och vi fick stor uppmärksamhet också
som filmare. Det intensiva resandet fortsatte och det var
bara en gång under de tjugo närmaste åren som vi alla tio
kunde samlas till ett möte.
Varje år ordnade vi en studieresa för de medlemmar
som var hemma. Vi gjorde en kulturresa till Italien och
flera resor till Paris där vi träffade Éduard Boubat och
andra franska kollegor. En liknande resa gick till New
York, en för att titta på moderna tyska museer, en till
Kina och en till England, för att nu nämna några.

Viktigast var de årliga sommarträffarna i Steninge där
Sven Gillsäter och Lennart Olson hade slagit ned sina
bopålar. Det började oftast med en fredagsfest hos Sven,
en picknick till något vackert naturområde på lördagen
eller ett museibesök och slutligen en fest hos Lennart. Dit
tog vi med familjemedlemmar och dit bjöds varje år nya
gäster från när och fjärran.
Det är en alldeles speciell känsla att nu få återvända till
Lunds konsthall och där sammanfatta de 50 åren. När
Hasse Persson på Borås konstmuseum föreslog en jubileumsutställning, som skulle börja i Lund och fortsätta i
Borås, beslöt Georg Oddner, Lennart Olson och jag att
göra allt för att hjälpa till att förverkliga den idén. Vi har
känt ett starkt stöd från alla Tio-familjerna. När dessutom Per Lindström, som vet mer om oss än vi själva, åtog
sig att skriva en bok kändes det för bra för att vara sant.
Jag har haft förmånen att på nära håll följa Pers arbete och
jag är oerhört imponerad av hans omåttliga energi och
hans entusiasm inför uppgiften.
Det är med en blandning av glädje och vemod som
Lennart och jag sett fram emot denna manifestation.
Glädjen att påminnas om ett händelserikt yrkesliv och
vemodet i att känna en saknad efter åtta nära vänner som
berikat våra liv.
Fide den 13 augusti 2008
Hans Hammarskiöld



Sten Didrik Bellander (1921–2001) kallades Bella och var navet kring

vilket mycket i Tio Fotografer snurrade. Skrev som ständig sekreterare protokollen för hand. Var en av de första svenskar som reste ut
efter kriget för att studera fotografi. Gick i skola hos både Winquist
och Avedon och drev i många år Studio Savoy. Idag mest känd för
sina barnbilder.
(1910–2000) var gruppens ålderman. Tillhörde som
bruksfotograf de skickligaste i sin generation. Utvecklade som Spanienfarare ett eget svartvitt bildspråk. Bytte på sextiotalet Bladaren
mot filmkamera. Hade aldrig foto som hobby – men hade alltid nära
till skrattet. Förverkligade på gamla dagar sin ungdoms konstnärsdrömmar.
Harry Dittmer

(1921–2001) var pressfotografen som blev en fram
stående sportfotograf. Bevakade sex olympiska spel. Valde tidigt att
gå i sin svärfars fotspår som upptäcktsresande. Blev en uppskattad
naturfotograf och fotoboksförfattare – och i televisionens barndom
en av dess första idoler. Kunde närma sig både djur och människor
och var livet igenom en miljökämpe.
Sven Gillsäter

(född 1925) är eleganten i svensk 1900-tals
fotografi. Tillhörde 1949 revoltörerna i gruppen Unga fotografer.
Fortsatte karriären som modefotograf på Vogue i London, som blev
hans stad. Har gjort ett trettiotal fotoböcker. Blev så småningom uppmärksammad bildspelsfotograf. Har i alla år varit lite av Tio Fotografers talesman.
Hans Hammarskiöld

(1928–2003) var i unga år mode- och reportagefotograf med Paris som bas. Öppnade våra ögon för internationell fotogra
fi. Skrev historia som fotograf men också som fotohistoriker och filma
re. Gillade barrikaderna. Körde svart Porsche. Var med och drog igång
Fotohögskolan i Göteborg och Hasselblad Center i samma stad.
Rune Hassner

(1928–80) var älskad som fotograf och firad som sällskapsmänniska. Bar på ett tungt fadersarv som son till en akademi
ledamot och senare Nobelpristagare. Väckte en gång sensation med
sina franska kort – och strippbilder från Finnerödja. Räknas till våra
stora bildpoeter. Hade patos. Bytte på sjuttiotalet sin ungdoms gator
i Paris mot Ishavets vidder.

Tore Johnson

(1927–77) debuterade som Sveriges yngste press
fotograf. Hör till de stora svenska bildjournalisterna. Känd för sina
ofta underfundiga Malmbergare. Var krigsfotograf i Korea, utsänd av
”den svenska bildtidningen” Se. Tog Årets bild 1952. Flög i Nils Holgerssons fotspår. Var en av initiativtagarna till Tio Fotografer och var
först ut som ordförande.
Hans Malmberg

(1929–2002) började som reklamfotograf men
”ogillade att plåta halvnakna damer åt någon bh-fabrikant”. Gjorde
sin stora insats som landskapsfotograf. Såg kameran som ett viktigt
vapen i kampen mot orättvisor. Värnade om samernas och andra
minoriteters rättigheter. Hörde till Fotohögskolans pionjärer. Blev
1988 professor i fotografi i Göteborg.
Pål-Nils Nilsson

Georg Oddner (1923–2007) var jazztrummisen som blev en av 1900-

talets stora svenska fotografer – ständigt närvarande, ständigt på
genomresa som ”den enskildes talesman”. Hade Malmö som hemma
hamn. Tog många av sina mest hyllade bilder i Sovjet, Peru och Japan.
Varvade uppdragsfotografering med egna projekt. Hade också stor
talang för rörliga bilder.
Lennart Olson (född 1925) är snudd på uppvuxen i sin pappas mörk-

rum. Fick upp ögonen för konsten och fotografin under en semes
terresa till Paris 1950. Internationellt uppmärksammad för sina brobilder. Har också gjort ett femtiotal dokumentärer för tv. Förstår
revisorernas språk och är Tio Fotografers långsittare som ordförande.
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Den 10/10 1958 är ett magiskt datum i den svenska fotohistorien, men det är mest symboliskt. Andra datum som
den 17 december 1957 och den 26 april 1958 är viktigare
i historien om Tio Fotografer.
Det var i december 1957 som tio fotografer möttes på
Bromma Flygrestaurang för att bilda Sveriges första fotografkollektiv. Ett pm från mötet finns bevarat i pärmen
med de första protokollen och det avslöjar att det fanns
”vissa meningsskiljaktigheter […] mellan de som uteslutande ägnade sig åt reportage-fotografering och de som
både var verksamma med reportage- och ateljéfotografering”, men promemorian visar också att de församlade
från start visste vad de ville. De kom snabbt överens om
principerna för den ekonomiska förening som de bestämde sig för att bilda. Den skulle ”främja medlemmarnas
ekonomiska intressen” genom att tillhandahålla lokaler,
utrustning, teknisk och administrativ personal, anskaffa
och förmedla inköp av material till medlemmarna, verka
för avsättning av medlemmarnas produkter såväl inom
landet som utomlands samt verka för framställning av
högklassigt goda och artistiskt utformade arbeten.

Sex fundersamma tiondelar – Pål-Nils Nilsson,  
Lennart Olson, Tore Johnson, Harry Dittmer, Georg Oddner
och Hans Hammarskiöld. Foto: Sven Gillsäter.

Det finns bildbevis. En av fotograferna tog två rullar
med en Hasselbladare. Kanske fotograferade han bara för
att ha något att göra medan han lyssnade, kanske kände
han historiens vingslag. Bilderna visar tolv allvarliga
herrar i kavaj och slips runt ett bord i ett chambre séparée.
Ingen tittar i kameran, några röker – och alla ser ut att
lyssna koncentrerat. Det ligger en svart Leica MP på bordet framför den som snart ska bli gruppens förste ord
förande och några brinnande ljus och hyacinter skvallrar
om att julen är nära.
Förutom de tio fotograferna deltog advokaten HansGöran Franck och Kurt Schneider från Köpenhamn.
Franck skulle hjälpa till med det juridiska och Schneider,
som var chef för den danska bildbyrån iFot, berättade
bland annat om hur den fransk-amerikanska fotograf-
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gruppen Magnum fungerade. Frågan om att bilda ett
svenskt Magnum var inte ny. Intensiva diskussioner hade
pågått i några månader och en arbetsgrupp hade noga
förberett mötet på Bromma flygplats. Redan 1955 hade
Parisfotograferna Tore Johnson och Rune Hassner diskuterat frågan sinsemellan, och ett embryo till den gemen
skap som de sökte fanns redan på Studio Savoy som en av
de tio, Sten Didrik Bellander, drev sedan tio år. Hans
ateljé med tillhörande arbetslokaler fungerade som uppe
hållsrum för några av de fotografer som reste mycket. En
av dessa var Hans Malmberg, och det var när han fick
höra att Harry Dittmer tänkte sälja sin ateljé på Drottninggatan mitt i Stockholm som frågan om att bilda ett
fotografkollektiv på allvar satte fart. Redan samma kväll
som Malmberg av en tillfällighet stötte på Dittmer på legendariska Gyldene Freden väcktes frågan och några kolleger som kunde vara aktuella budades. Lennart Olson
berättar att Malmberg ringde och bad honom att omedelbart komma till ett viktigt möte. Olson hade då familj och
bodde i ett radhus i en Stockholmsförort och hade problem med att övertyga sin hustru Margit om att det var
affärer som kallade honom till den mytomspunna krogen
klockan åtta en söndagskväll. Några timmar senare var
han insatt i planerna och med på tåget, som sakta men
säkert började rulla.
Det viktiga var att få till det praktiska – mörkrum
men också sekreterarhjälp och arkiv. Nästan alla som
kom att ingå i gruppen reste mycket och flera av dem var
borta i långa perioder och behövde en fungerande hemma
bas. Ytterligare tre, fyra fotografer tillfrågades. Pål-Nils
Nilssons vän Tor Alm i Göteborg var på förslag, liksom
Hans Malmbergs kollega Lennart Nilsson på tidningen
Se.
De tio som möttes på Bromma var Sten Didrik Bellan
der, Harry Dittmer, Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld,
Rune Hassner, Tore Johnson, Hans Malmberg, Pål-Nils

Nio tiondelar på Drottninggatan 88C: Hans Malmberg, Tore Johnson,
Pål-Nils Nilsson, Sten Didrik Bellander, Hans Hammarskiöld, Harry Dittmer,
Lennart Olson, Sven Gillsäter och Rune Hassner. Georg Oddner saknas. Kanske
var han på resa, kanske hemma i Malmö, kanske var det han som tog bilden.

Nilsson, Georg Oddner och Lennart Olson. De var yrkesfotografer, men hade alla mer eller mindre olika inriktningar. Två drev sedan länge egna ateljéer i Stockholm
och sysslade med allt från porträtt till reklam, en arbetade
mest med natur, två eller tre ägnade sig mest åt reportage
fotografering för de stora bildtidningarna. Nio av tio
hade Stockholm som sin bas. Den tionde var född i Stockholm men hade valt att flytta till Malmö när han bestämde sig för att satsa på fotografyrket. Sex av de tio – Sten
Didrik Bellander, Sven Gillsäter, Hans Hammarskiöld,
Rune Hassner, Tore Johnson och Hans Malmberg – hade
tillhört den löst sammansatta gruppen Unga fotografer
som 1949 hade utmanat etablissemanget med sin nya
bildsyn. Två av de elva i Unga fotografer var kvinnor –
Astrid Bergman och Ellen Dahlberg – men när det var
dags att bilda Sveriges första fotografkollektiv var det
bara herrar runt bordet på Bromma Flygrestaurang. Kers
tin Bernhard fanns i kretsen kring de tio. Kanske fick hon
frågan. Ingen minns och protokollen avslöjar inget. Fotografiskt tillhörde de tio samma generation men ålders
skillnaden var stor. Det skilde 19 år mellan åldermannen
Harry Dittmer, som var född 1910, och lillpojken Pål-Nils
Nilsson, född 1929. ”Slumpen knuffade oss i olika riktningar”, säger Hans Hammarskiöld. Slumpen bestämde
till exempel antalet medlemmar i den ekonomiska före
ningen.
Den 31 januari 1958 beslutades bland annat ”att uppdraga åt Harry Dittmer och Hans Hammarskiöld att
infordra offert å ett fullständigt centrallaboratorium”.

Tore Johnson i den lite ovana rollen som
porträttfotograf 1954. Foto: Hans Hammarskiöld.

Tore Johnson
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Gendarmerna, som bär kvinnan de just dragit upp ur
Seines smutsiga vatten, ser ut att skynda på stegen som
om det fortfarande fanns hopp, men deras sänkta blickar
och kroppsspråk uttrycker att de än en gång har kommit
för sent. Och ansiktsuttrycken hos männen, som står på
rad bakom muren vid kajkanten, säger att de just sett något som de sent ska glömma.
Den dramatiska bilden ”Flickan från Seine” finns med
i Tore Johnsons andra Parisbok Okänt Paris, som kom
1954 och bygger på ett antal reportage som han gjorde
tillsammans med författaren Ivar Lo-Johansson för tidningen Vi. Ivar Lo skriver i Okänt Paris att Seines gula
vatten har speglat mycken nöd och lust och bildtexten
berättar att ”den livströtta parisiskan förs död upp från
floden och bärs till bouquinisternas kaj”.
Även om Tore Johnsons bilder ofta var både avslöjande
och dokumentära var han ingen hårdhudad bildjournalist
som cyniskt sökte sig till de dramatiska händelserna. Bildpoet är en bättre etikett, även om han i 30 år levde på
uppdrag för veckopressen. Hans berättelser genomsyras
av en poetisk känslighet, ofta kombinerad med en still-

sam humor. I sällskap med sin Rolleiflex letade han efter
storstadens hemliga tecken. Hans patos för de fattiga,
udda och utstötta var äkta och stort. Den unge svensken
med den blonda kalufsen var sinnebilden för en gatufotograf. Hans bilder kan liknas vid dagboksanteckningar.
Ibland omsorgsfullt formulerade, ibland nedklottrade i
hast och bara möjliga att tyda av sin upphovsman.
Det mesta och bästa kom till vid sidan av de många
tidningsuppdragen, när Tore Johnson på egen hand sökte
utmaningen i det enkla och vardagliga. Han kunde som
få förvandla en regnig caféutsikt till stor konst – och en
till synes snabbt knäppt nyhetsbild till en fotografisk
ikon. För att lyckas med det måste man som fotograf veta
vad man vill uttrycka och det visste Tore Johnson. Redan
när han som 21-åring debuterade på utställningen Unga
fotografer 1949 var det flera recensenter som noterade att
”gossen” tillhörde de mognaste. Han hade ett fotografiskt
öga, behärskade tekniken till fulländning och klarade den
svåra balansgången mellan det artistiska och journalistiska, mellan det dokumentära och konstnärliga. Han
skydde allt som tenderade att bli kliché och rutin i arbetet
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och fokuserade på sina medmänniskor. Hans stil beskrivs
bäst som humanistisk. Medkänsla är ett annat ord som
ofta återkommer när man ska försöka karaktärisera Tore
Johnsons bildvärld. Vännen Pär Rådström liknade en
gång hans fotografier vid ”ömsinta grabbnävar som tar
för sej av verkligheten”.
Paris var Tore Johnsons stad mer än någon annan och
den skulle varit hans födelsestad, men han hade bråttom
– som alltid – och såg dagens ljus i en förstad, Saint-Leu
la Forêt. Hans pappa, författaren Eyvind Johnson, har
berättat om hur han en natt sprang längs en mörk gata
för att med hjälp av tändstickor försöka hitta mässingsskylten som visade var barnmorskan madame Bonamy
bodde. ”Förlossningen var planerad att ske några dagar
senare på ett sjukhus i Paris, men tydligen var Tore redan
då nyfiken på omvärlden och ville komma ut till den så
fort som möjligt”, skriver Hans Hammarskiöld i en presentation av Tore Johnson i Tio 40 som gavs ut i samband
med Tio Fotografers 40-årsjubileum 1998.
Det var i Paris som Tore Johnson kände sig hemma och
det var där han firade sina största triumfer som fotograf.
I tre böcker kom han att skildra några av den franska
huvudstadens mindre kända sidor. Först ut var Paris’ hemliga tecken med text av Svenska Dagbladets medarbetare
Göran Schildt från 1952. Två år senare kom Okänt Paris.
År 1967 var det dags för Hallarna i Paris med text av Svenska Dagbladets Pariskorrespondent Sven Aurén.
När Foto 1952 presenterade ”Franske Johnson” noterade den anonyme artikelförfattaren att fotografen tidigt
blev förtrogen med Paris legendariska clocharder, luffarna, som hämtade sin mat ur soptunnorna och sov på de
gallerförsedda varmluftsutsläppen från metron och att
han skildrade dem ömt och förstående men aldrig mjäkigt, komiskt men aldrig sårande: ”Se bara på den nymornade luffaren, där han sitter med sin kumpan i de första
sneda solstrålarnas ljus och höjer vinpavan mot brons-

kungen Henrik IV… eller på den igengrodde gamle
clocharden som hämtat upp en bleckburk med Seines
grumliga vatten och som står och rakar sig framför en
spräckt spegel medan kvarterets ungar driver gäck med
honom… Alla dessa bilder – på samma gång djupt tragiska och uppsluppet humoristiska – lever, intresserar,
griper tag.”
I Paris’ hemliga tecken ger oss författaren en bild av hur
det kunde vara när fotografen närmade sig sina motiv:
”Hundar, metare, älskande och hemlösa människovrak,
ni som lever på Seinens kajer och dras till flodens mysterium, märker ni inte att Någon närmar sig, en ung man
som håller en underlig tingest i handen och är besatt av
en långt hetare önskan än ni att tyda de hemliga tecknen,
fånga ett glittrande ögonblick ur tidens flod, övervinna
ensamheten och bli evig som stenarna. Fotografen nalkas
er, den moderne konstnären med sitt tekniskt fulländade
vapen. Det knäpper svagt, men skottet träffar prick och
den vita röken från bogserångaren dröjer evigt kvar som
en oföränderlig volut bakom trädgrenarna på hundkyrkogården vid Seinen. Så skjuter fotografen tiden, vaskar och
skapar det magiska ting som kallas ett konstverk.”
Utmärkt, utropade Foto: ”Så ska en Parisbok se ut!
Dessutom har Tore Johnson haft turen som fått en så
kunnig och mänsklig penna som Göran Schildts till medhjälpare… Tänk om det varit Sven Stolpe som stackars
Hassner blev begåvad med till sin senaste Frankrikebok.”
Några nummer senare hyllades Paris’ hemliga tecken på
nytt i samma tidning: ”Tore Johnson försöker ofta ge sina
bilder en poäng, men poängen blir aldrig billig, den platta vitsen förekommer inte. Däremot händer det inte så
sällan att Tore Johnson för en stund lägger av den smått
ironiska skyddsmasken och tar bilder, där det hettar till
av behärskad lidelse, då han tar sin uppgift bakom kameran på fullaste allvar. Det är i dessa bilder som Johnson
hävdar sitt mästerskap.”
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Paris 1948–58.
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Det var i Paris som Tore Johnson lärde känna Rune
Hassner och Christer Strömholm, som också de hade valt
att slå sig ner i den franska huvudstaden. ”Det var naturligt att vi sökte oss ut efter krigsårens isolering, bort från
de förhärskande konservativa och akademiska riktningarna av ’bildmässig’ fotografi som fortlevde sedan seklets
början i de tongivande yrkes- och amatörfotografsällskapen.” Det skriver Rune Hassner i Tore Johnson – Ögonblick
ur tidens flod från 1987 och konstaterar att Paris då var
fotografins Mecka: ”Dit kom fotografer från hela världen.
Vi träffade kolleger som Lou Stettner, Robert Frank, Len
Sugar och brasilianaren Luciano Carneiro. Till det nystartade fotografkollektivet Magnums kontor kom ett
flöde av fina bildreportage från Bischof, Seymour, Rodger
med flera. Vi mötte Capa och Cartier-Bresson, som båda
uppmärksammade Tores bilder och inbjöd honom att bli
s k stringer i Magnum. Brassaï, Paul Strand och Eugene
Smith delade ibland generöst med sig av sina kunskaper
under sena timmar på någon kaféterrass. Och i Paris
Match lanserades ett ungt garde av franska bildjournalister, flera före detta fallskärmshoppare och motståndsmän,
som gjorde tidningen till den främsta i sitt slag i Europa.”
De unga svenska fotograferna i Paris såg och lärde.
Hassner noterar i Ögonblick ur tidens flod att Tore Johnson
naturligtvis tog intryck av Parisskildrare som Brassaï,
Doisneau, Boubat och Cartier-Bresson, men att det var
mötet med Kertész mångtydiga fotografier som blev viktigast för honom. ”Av Kertész har vi alla lärt, det har ju
även Cartier-Bresson tillstått.” Johnson och Hassner tillhörde båda den löst sammansatta gruppen Unga fotografer, som 1949 ställde ut på Rotohallen i Stockholm och
som kom att bryta ny mark för svensk fotografi. När Rune
Hassner blickade tillbaka konstaterade han bland annat
att de inte var tillfreds med att fortsätta i den piktorialistiska traditionen, ”att bara framställa vackra och välkomponerade bilder för galleriväggar, fototävlingar och kom-

mersiella uppdragsgivare (trots att flera av oss som 20åringar redan hunnit vinna fina priser och medaljer i de
årliga skråtävlingarna)”. Stridsropet var subjektiv fotografi, att med kamerans hjälp kommentera både viktiga
nyhetshändelser och vardagliga skeenden i samhället.
”De fyra sociala fotobildböckerna kom till helt enkelt
därför att jag märkt, att folk inte trodde på de upprörande
förhållandena jag skrev om, men litade på fotografier.
Naturligtvis kunde kameran ljuga likaväl som pennan.
Men försöket gick ut på att till hjälp för min text i vartdera fallet anlita en framstående fotograf, som med bild
uttryckte samma avsikt och samma tendens som författaren hade.” Så inleder Ivar Lo-Johansson förordet till
Den sociala fotobildboken som kom 1977 och där hans klassiska reportage Statarna i bild med Gunnar Lundh från
1948, Ålderdom med Sven Järlås från 1949, Okänt Paris
med Tore Johnson från 1954 samt Zigenarväg med Anna
Riwkin-Brick från 1955 finns samlade.
Ivar Lo-Johansson plockade i förordet upp den hands
ke som fotografen Sune Jonsson hade kastat i Fotografisk
årsbok 1966. Jonsson skrev där att ”Lo-Johansson är den
förste och ende svenske författare av format som utnyttjat
fotografin i medvetet dokumentärt och polemiskt syfte”,
och väckte frågan ”i vad mån fotograferna varit styrda av
textförfattaren”. Ivar Lo erkände, ”som om det skulle
vara tal om något brottsligt”, att de hade varit det, ”i en
svår grad”: ”Jag kommenderade verkligen dessa mästerfotografer som en furir. De hjälpte mig ändå, ibland kanske mer än de själva egentligen ville. De gjorde ofta avkall
på sitt konstnärskap och underordnade sig stoff, uppgift
och tendens. De fick oavbrutet gå förbi de artistiskt tilltalande motiv de skulle ha velat ta för att istället stanna
för sådana, som syntes dem oartistiska. De ville som moderna fotografer ha ’action’ i sina bilder också där människorna de fotograferade satt förlamade, och där själva
förlamningen borde få tala. De blev ofta förbannade, men
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Paris 1948–58.

Självporträtt, London, 1953.
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”Georg Oddners syn på människan som unik verkar mer
avgörande för honom än hans upplevelse av ett fotografi
som unikt.” Det skriver Jacques Werup i inledningen till
Georg Oddners stora tillbakablickande bok Närvarande,
som kom 1984. Werup menar att Oddners humanism
lyser så starkt genom alla hans motiv att man kan kalla
honom för ”den enskildes talesman”. Med sin kamera och
humanistiska människosyn valde han tidigt att berätta
om det djupt mänskliga som trots olikheter förenar oss
alla. I allt han gjorde pläderade han för den enskildes rätt
till och ensamhet med sin egen personliga livsgåta.
På femtiotalet var han långt ifrån ensam om detta
synsätt, som manifesterades i Edward Steichens världsomspännande Family of Man-projekt 1955, men Georg
Oddner valde att inte i första hand fokusera på det all
mängiltiga utan på det specifika i varje människas öde.
Han menade att det är olikheterna som gör oss intressanta. Hans bilder är, påpekar vännen Jacques Werup,
äkta, sanna, tidlösa, utan pekpinnar om vare sig moral
eller tolkning. ”De verkar ingå i hans aldrig slutförda,
omöjliga företag att vilja föreviga ett ögonblick i varje

e nskild, med honom själv samtidigt levande människas
liv.”
Det finns ett lugn i Georg Oddners bilder, men också
ett allvar, som gör dem sällsamma. Hans fotografier hand
lar sällan om det avgörande ögonblicket – även om varje
fotografisk exponering naturligtvis är en ögonblicksbild.
De är istället resultatet av noggranna iakttagelser. Han
hade öga för hur människor stod, satt och rörde sig. Ibland
finns en humoristisk underton, mitt i allvaret, stillheten.
Ofta har han lyckats skala av både tid och rum. Det är
svårt att se om en klassisk Oddnerbild är tagen på femtiotalet eller sjuttiotalet, i Peru eller Sovjet.
En av mina favoritbilder, alla kategorier, är ”Mannen
med boken”, som har varit min nästan dagliga följeslagare i mer än 25 år. Det är en magisk bild, tagen i hast från
ett bussfönster i Rostov 1955. En ögonblicksbild – och
ändå inte. På 1/125-dels sekund lyckas fotografen berätta
en historia som en författare skulle behöva hundratals
sidor för att uttrycka.
Det är en objektiv bild av det slag som Jacques Werup
talar om i Närvarande, en objektivitet som övergår i den
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medkänsla och respekt som betydande konstnärer hyser
för sådant som vid ett första påseende ter sig obetydligt.
Bara den som verkligen vet vad han söker hinner reagera
när han far förbi en man med en bok som står under ett
träd en regnig dag i en stad i det väldiga Sovjetunionen.
År 1955 fick Georg Oddner chansen att resa in i det då
för väst helt stängda Sovjet. I Närvarande berättar han om
hur han en dag fick ett omtumlande telefonsamtal från
Gustaf ”Buster” von Platen, då chefredaktör på VeckoJournalen. ”Han frågade direkt, utan god morgon och sådant där, om jag ville åka till Sovjet.” Det var bråttom
med pappren och passet. För första gången efter kriget
skulle ryssarna släppa in en grupp turister från väst.
Svenskarna skulle få vara först, tidigare hade endast delegationer och särskilt inbjudna varit tillåtna i det röda riket. Nu gällde det att hänga på, sa Buster, och förklarade
att fotografen den här gången fick plåta vad han ville, det
som han fann intressant. Noggranna direktiv om vad och
vilka som skulle fotograferas var annars legio.
Att åka in i Ryssland, över den obevekliga, mystiska
gränsen, var en gammal dröm, ändå hade Georg Oddner
betänkligheter. Skulle han få chans att arbeta, att göra en
egen skildring, ett uppriktigt jobb? Sovjetunionen var i
mitten av femtiotalet en sluten, ”nästan mörklagd värld”.
Life Magazine hade visserligen haft en stor artikelserie
från Sovjet några månader tidigare med bilder tagna av
den speciellt inbjudne franske Magnumfotografen Henri
Cartier-Bresson. Han och hans bilder hade åstadkommit
en glänta i förlåten, men skulle en fotograf från Malmö,
innesluten i en flock turister, inte bara bli föst från den
ena officiella utsiktsplatsen till den andra, ”allt medan ett
okänt och genuint vardagsliv skulle strömma förbi blicken utom räckhåll för hans kamera”? Skulle han bli utsatt
för censur? Skulle det inte bara bli plågsamt?
Georg Oddner skriver i Närvarande att arbetet som
fotograf även i vanliga fall är fyllt av frustrationer, ”sär-

skilt när man vill få tag i det som känns inför verklig
hetens egna, oförutsedda kompositioner”. Dessa flyktiga
moment förändrar sig blixtsnabbt, ofta just innan kameran hinner på plats, framför ögat: ”Den minsta detaljförskjutning kan förta själva meningen i motivet och detaljernas kombinationer upprepar sig aldrig exakt lika. Men
ibland, tack och lov, när man är i stånd att invänta det
oväntade, sker istället en fördjupning – ett ljus bryter
fram, en hand ändrar läge, en blick djupnar.”
För en fotograf handlar det om att försätta sig i sådana
omständigheter att möjligheternas spel kan öppna sig. En
första förutsättning är att vara på plats. Georg Oddner
visste det och sköt de arbetsmässiga betänkligheterna åt
sidan när han fick frågan av Buster von Platen den där
försommardagen 1955. Han ville, kanske mer än något
annat, resa in och se Ryssland. Landet hade förlorat 20
miljoner människor i andra världskriget och efter segern
stängt in sig för att på sitt eget sätt läka såren. Stalin var
visserligen död, men i folkets namn härskade alltjämt den
totalitära staten över människorna och deras sinnen. En
enda sanning tolererades, den officiella, och den var ofelbar. Så löd villkoren. Det insåg Georg Oddner när han
några veckor senare gav sig i väg på sin första ryska resa
tillsammans med en av Vecko-Journalens stjärnreportrar,
Marianne Höök.
Sovjetunionen är okänt. Vi vet inte vad som händer
bortom järnridån. Bara en del, konstaterade Vecko-Journalen när man i september 1955 gjorde reklam för höstens
stora artikelserie: ”Vecko-Journalen befinner sig i en lycklig
situation. Vi har lyckats få sända två av våra allra främsta
medarbetare till Sovjet – journalisten Marianne Höök
och fotografen Georg Oddner – för att under några veckor
resa kring i det väldiga landet och i text och bild skildra
Sovjet av idag. Det har blivit en fantastisk serie artiklar
och tusentals strålande bilder som ni helt säkert kommer
att finna lika sensationella och högintressanta som vi.”
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Mannen med boken,
Rostov, Sovjetunionen 1955.

Vecko-Journalen nr 34 1955. ”Vi har lyckats få sända två av våra allra
främsta medarbetare till Sovjet – journalisten Marianne Höök och
fotografen Georg Oddner – för att under några veckor resa kring
i det väldiga landet och i text och bild skildra Sovjet av idag” skrev
Vecko-Journalen i reklamen inför Höök och Oddners reportageserie.
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Den sepiabruna veckotidningen för det fina folket
skrev att ”Sovjet är landet som kommer” och slog fast att
det måste vara varje tidningsmans dröm att en gång få
resa till Sovjet, att få vandra på Röda torget, att få tränga
in genom Kremls murar, att få besöka en kolchos, att få

resa på floder och kanaler, att få studera badlivet och lyxvillorna vid Svartahavskusten och framför allt att få tala
med vanliga människor i dagens Sovjet, tala om livets besvärligheter och glädjeämnen, om hem, barn och framtidsdrömmar.
Rubriken på det första reportaget var ”Första turist i
Sovjet”. Marianne Höök noterade att grannen i öster
hade öppnat dörren på glänt. ”Sverige har som första land
fått en turistkvot på 100 platser medan England får nöja
sig med att sända 30 turister.” Öppningsbilden visade
Röda torget. Bildtexten berättade om byggnaderna i bakgrunden: i mitten Vasilijkatedralen, Röda torgets blick-

fång, till höger Kreml och Leninmausoleet och till vänster
det enorma statliga varuhuset Gum. Inget om kvinnan i
blommig klänning i förgrunden, som fångade fotografens
uppmärksamhet med sitt ihärdiga arbete att hålla rent på
kommunismens paradplats, inget om de sommarklädda
reskamraterna som med bestämda steg såg ut att styra
mot den väntande Lenin.
Höök konstaterade i det första reportaget att turist var
ett nytt ord i Sovjet, och att resa omkring för att resa omkring är en besynnerlig tanke i ett land där nyttoaspekten
är det centrala: ”Vi kände oss rätt skakade när flygplanet
tog mark i Leningrad och vi såg de första kvinnorna i vita
schaletter med kvast jaga några obefintliga dammkorn på
cementplattan. Vi var alltså de första turisterna, de första
som inte var inbjudna för att vi representerade något eller
några eller tyckte något. Vi hade betalat pengar på Reso
vid Norra Bantorget och ingen hade tagit fingeravtryck
på oss eller frågat vad vår mormor hette som ogift eller
bett oss svära på att inte störta Bulganin. Dessutom visste
vi att de visste att våra fotografier knappast var avsedda för
familjealbumet och att våra eventuella intryck skulle kom
ma på pränt utöver vad som skrevs på vykorten hem. Men
ingen hade haft några synpunkter på den saken heller.”
Så noterade Marianne Höök att de bästa bilderna aldrig blev tagna. Hon berättade om ”det bittraste ögonblicket i fotograf Oddners liv”. Grensle över stjärten på
den ryska motsvarigheten till en DC 3:a satt en ”påskkärring” hukad i flygställning, komplett intill kaffepannan.
Med den fyllde hon på vattentanken till planets tvättfat.
”Det anakronistiska mötet och den självfallna intimiteten
mellan den topptrimmade maskinen och den tidlösa grå
gumman i vaddjacka och huckle föreföll oss senare som
en väl vald vinjett till vad vi fick se.”
En bild som bättre än någon annan sammanfattar
Vecko-Journalens ryska resa är ”Mjölkbilen”. En gammal
lastbil med ett tiotal mjölkflaskor på flaket hade kört fast

i leran. Hjulspåren som antydde vägen till den utvalda
kolchosen Stalin fem mil utanför Kiev, som de svenska
turisterna skulle besöka, var vattenfyllda. Bilen satt ohjälp
ligt fast. Förarhytten var övergiven och på flaket stod en
ensam kvinna. Uppgivet tittade hon bort i fjärran, ut i
tomma intet. Det var en bild av en ”Kolchos på lerfötter”,
en rubrik som syftade på talesättet om Sovjetunionen
som en koloss på lerfötter.
Marianne Höök skriver: ”Dagen innan hade det regnat ordentligt och vår Intouristman kom med tusen ursäkter på en norska som han bara begrep själv, fast vi hade
inte hjärta att göra honom ledsen. Vi förstod inte alls varför han ville inställa vårt kolchosbesök och trött vandrade
han i väg för att byta bussen mot tre bilar som möjligen
hade en chans att ta sig fram. Tre mil gick bra på hyggliga
cementvägar, som sedan försvann i en lerig härva av spår
och ett gärde. […] Kolchosvägen gav oss den djupaste
aktning för chaufförsyrkets vedermödor i Sovjet. Vi plöjde i jämn, hög fart med smutsvattenkaskader omkring oss
så länge det gick. Sedan försvann bilen till magen i gyttja
och folk från en strandad lastbil kom, förtjusta över avbrottet, för att hjälpa oss. Det upprepades under tre timmar och för varje passerad lastbil undrade man alltmer
vad de arbetsklädda männen och kvinnorna på flaken
egentligen väntade så tåligt på. Att Picassos duva skulle
komma flygande med olivblad i näbben? Någon hjälp
kunde knappast ta sig fram och det skulle dröja länge
innan marken frös till och blev farbar igen.”
Det var ingen vanlig turistresa som Georg Oddner och
Marianne Höök gjorde 1955. De hann avverka hundratals
mil – och den fotografiska resan gick inte bara från väst
till öst utan också från svunnen tsartid till efterkrigsårens
Stalinkult. Överallt fanns spår av revolutionen och kriget,
byster och porträtt kantade deras väg genom det gamla
Ryssland och det nya Sovjetunionen. När de lämnade Lenin
grad med tåg fick Georg Oddner ett ord på vägen som han
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Den dansande matrosen, Kiev, Sovjetunionen 1955.

